Brussel, 4 april 2018

Afz.: Handelsstraat 96, 1040 Brussel

Nota aan de Ordonnateurs

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk

Bijlage(n)

Mevrouw, mijnheer de Ordonnateur,

PersoPoint heeft de procedure voor het opmaken van de fiscale fiches 2018 – inkomsten
2017 gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren*. De fiscale fiches worden in 2 stappen
aangemaakt.

Stap 1
Na het afsluiten van de mutatiecyclus van december 2017 worden de originele
fiscale fiches 2018 – inkomsten 2017 aangemaakt op basis van de gegevens
waarover PersoPoint eind december 2017 beschikte.
Deze “originele” fiscale fiches werden in de loop van de maand februari 2018 aan
de Directe Belastingen overgemaakt door middel van de Belcotaxaangifte.
De “originele” fiscale fiches zullen niet op papier verstuurd worden maar kunnen
door de betrokken personeelsleden in de loop van april 2018 in hun persoonlijke
Myminfin geconsulteerd kunnen worden.
De dossierbeheerders bij PersoPoint kunnen deze fiscale fiches niet consulteren op
Myminfin en kunnen dus ook geen duplicaten afleveren.

* Dit naar aanleiding van volgende opmerking van het Rekenhof: er was geen overeenstemming tussen



de bedragen van de Finprof aangifte van december
en de bedragen van de Belcotaxaangifte eind februari
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Stap 2
Na het afsluiten van de mutatiecyclus van april 2018 worden fiscale fiches
“Vervangt en vernietigt” opgemaakt op basis van nieuwe gegevens die
PersoPoint tijdens de periode van januari tot en met april 2018 van uw diensten
ontving:
 negatieve herzieningen van de inkomsten 2017 in de mutatiecycli van
januari tot en met april 2018, bvb. laattijdige mededeling van verminderde
prestaties, verlof dwingende redenen,…
 de bedragen voor het woon – werkverkeer die door uw diensten
meegedeeld werden in de loop van februari 2018 en die toegevoegd moeten
worden op de fiscale fiches
Deze fiches worden wel op papier verstuurd in mei 2018.
De meeste personeelsleden die betaald wordt door PersoPoint zullen een fiche
“Vervangt en vernietigt” ontvangen, gezien de bedragen woon-werkverkeer.
Op deze fiscale fiche “Vervangt en vernietigt” zal vermeld worden dat de “originele”
fiscale fiche (die niet verstuurd werd) wel beschikbaar is op www.myminfin.be.

Personeelsleden die geen fiscale fiche “Vervangt en vernietigt” hebben,
zullen in mei 2018 de originele fiche (van Stap 1) op papier ontvangen.
Ieder personeelslid ontvangt dus in mei 2018 een fiscale fiche op papier,



ofwel de fiche “Vervangt en vernietigt”,
ofwel, indien er geen fiche “Vervangt en vernietigt” is, de originele fiche.

De dossierbeheerders van PersoPoint kunnen de fiches die op papier verzonden
worden, consulteren op Myminfin.
Kunt u uw personeelsleden via uw interne communicatiekanalen op de hoogte
brengen van deze nieuwe werkwijze en timing.
Op onze websites www.wedden.fgov.be en www.persopoint.be wordt ook een
bericht geplaatst.

Vriendelijke groeten
Liliane Verreyen
Verantwoordelijke PersoPoint
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